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Kommunstyrelsen, 
landstingsstyrelsen 

SKL erbjuder startpaket för jämställdhetsintegrering 
”Leda och styra för hållbar jämställdhet” är namnet på SKL:s nya startpaket för 
jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Under hösten 2012 genomför vi 
de första utbildningarna kostnadsfritt för ett begränsat antal deltagare. 
Jämställdhet är en fråga om rättvisa. Men det är också en fråga om kvalitet i 
verksamheten. En jämställd offentlig verksamhet tillvaratar samhällets resurser och 
invånarnas kapacitet på ett bättre sätt. 
Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv 
införlivas i all verksamhet och i de ordinarie styr- och ledningssystemen. 
Sedan 2008 har SKL genom Program för hållbar jämställdhet fördelat statliga medel 
för att jämställdhetsintegrera verksamheter. Just nu pågår utvecklingsarbeten i 54 
kommuner, landsting, regioner och företag med stöd från SKL. I denna satsning 
prioriteras kommuner som inte fått medel tidigare. 
Under 2012 och 2013 ligger fokus på att sprida kunskap och erfarenheter från 
utvecklingsarbetena till fler kommuner och landsting. 
Kunskapsspridningen sker i form av ett startpaket för jämställdhetsintegrering som 
består av tre delar: 

• En kort föreläsning för politiker och chefer i kommunens/landstingets ledning. 
Kan ingå som en punkt på ett ordinarie sammanträde. 

• En handledarutbildning för nyckelpersoner på en och en halv dag. 
Nyckelpersoner kan vara t ex controllers, utvecklingsledare, strateger och 
andra som arbetar med uppföljning, utveckling och kvalitetssäkring. 

• En utbildning (2 + 1 dag) för chefer, nyckelpersonerna och politiker, för att 
sätta igång ett konkret förbättringsarbete i den egna verksamheten. 

Utbildningen har fyra inriktningar: 
1 barn och utbildning (förskola till vuxenutbildning) 
2 social omsorg (socialtjänst, funktionshinder, äldreomsorg) 
3  samhällsplanering (fysisk planering. teknisk förvaltning, miljö- och hälsoskydd) 
4 Hälso- och sjukvård  
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Vi ser gärna att utbildningarna genomförs under ett internat. Vår ambition är att 
utbildningarna ska genomföras lokalt i deltagande kommuner, men valet av 
utbildningsort beror på antal deltagare. 
Under 2012 tar SKL inte betalt för själva utbildningen. Deltagarna står för 
lokalkostnader, kost och logi samt eventuella resor. 
Det krävs ingen särskild ansökan för att ta del av erbjudandet. Däremot ser vi gärna att 
deltagande kommuner och landsting 

• åtar sig att driva ett långsiktigt arbete med jämställdhetsintegrering, 

• följer upp och efterfrågar konkreta resultat av arbetet, 

• utser en kontaktperson som samordnar kontakterna med SKL. 
Höstens utbildningstillfällen för chefer, nyckelpersoner och politiker genomförs vid 
följande tillfällen: 

Samhällsplanering Social omsorg Barn och 
utbildning 

Hälso- och 
sjukvård 

9-10 oktober 11-12 oktober 15-16 oktober 17-18 oktober 

25-26 oktober 6-7 november 13-14 november 7-8 november 

5-6 november 21-22 november 28-29 november 22-23 november 

20-21 november 4-5 december 13-14 december 10-11 december 

 
Uppföljningsdagar genomförs under våren 2013. Den första handledarutbildningen för 
nyckelpersoner genomförs den 21 maj, en andra omgång i september (definitivt datum 
är inte fastställt). 
Intresseanmälningar till utbildningar under 2012 samt eventuella föreläsningar för 
kommun- och landstingsledningar görs senast den 15 maj. Kontakta 
utbildningskoordinator Torbjörn Messing, torbjorn.messing@skl.se eller 072-530 15 
69. 
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Namnförtydligande 
Ulrika Johansson, sektionschef 
 Namnförtydligande 
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